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REGLAMENT 
L’Escola i l’AMPA Cèsar August i el Club Gimnàstic de Tarragona amb el suport del Consell Esportiu del 
Tarragonès i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona, organitzen el III CROS ESCOLA 
CÈSAR AUGUST - XXX CROS CIUTAT DE TARRAGONA a celebrar-se el proper diumenge 3 de febrer 
de 2013 a la zona de l’Escola Cèsar August i al marge adjunt del Parc del Francolí. 
 
Paral·lelament, també es celebrarà el Campionat de Catalunya Universitari 2013, organitzat 
conjuntament amb la Universitat Rovira i Virgili, que estarà regulat específicament dins del seu àmbit. 
(http://www.urv.cat/media/upload//arxius/CAE/EsportsURV/comp13/REGLAMENTS%20INDI/Reg_CC
U_cros_13.pdf). 
 
- Els esportistes que participin per la via dels JEEC, han d’estar degudament tramitades a mútua i, per 
tant, assegurats. És necessari que feu les altes al programa amb l’antelació suficient (prèvia presentació 
al CET del full d’inscripció de l’entitat i la facilitació de la clau d’accés). En cas contrari, tots aquells que 
no estiguin degudament tramitats no podran puntuar a la fase comarcal ni se’ls podrà donar cobertura de 
l’assegurança esportiva obligatòria.  
Posteriorment, tramitareu la inscripció dels participants directament al programa de gestió esportiva 
(JUPIT), on constaran, a l’apartat d’esports individuals dels JEEC, la convocatòria del corresponent cros. 
Si no estan correctament donats d’alta, no podreu inscriure’ls i no s’acceptarà cap altra via d’inscripció, ni 
fora del termini establert. 
 
L’escola organitzadora tindrà la facultat de fer la inscripció interna, sense la tramitació via JEEC, segons les 
condicions que es regulin sobre el tractament de la pròpia assegurança escolar amb la necessària aprovació 
del consell escolar de centre i els requisits que es determinin a tal efecte. 
 

Els adults via CET (cursa popular) els heu de tramitar també al programa JUPIT (modalitat de lleure). 
 
La data límit d’inscripció via CET és el dimecres, 6 de febrer de 2013.  
Les inscripcions son il·limitades i gratuïtes. Un atleta només pot participar en la prova de la seva 
categoria. Els atletes s’han de proveir dels imperdibles pels dorsals 
 
 - Les inscripcions pel Campionat de Catalunya Universitari vindrà determinat pel seu reglament específic   
 
- Conjuntament amb els atletes que participen en el Campionat de Catalunya Universitari hi poden 
participar atletes que tinguin la llicencia federada en vigor per la present temporada. En aquest cas les 
inscripcions s’han d’enviar a  nasticat@tinet.cat abans del divendres dia 1 de febrer fent constar el nom i 
cognoms, l’any de naixement, el club al que pertanyen i el número de llicència (imprescindible per poder 
participar-hi per aquesta modalitat). 
 
No s’acceptarà cap inscripció el mateix dia.  
En totes les curses hi haurà una classificació individual per categoria. Es lliuraran guardons als tres 
primers/es classificats/des de cada cursa i categoria i al primer/a classificat/da del centre escolar 
organitzador. 
Les reclamacions han d’estar presentades per escrit a l’organització, acompanyades d’un dipòsit de 15 €,  
en el termini de 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. Cas d’acceptar-se la 
reclamació, es retornarà el dipòsit.  
La prova es pot suspendre a causa d’inclemència meteorològica i quan ho determini la organització per 
causa justificada. 
La organització no es responsabilitza dels danys materials, personals o morals que puguin esdevenir al 
llarg de la prova, tant per els participants com als espectadors. 
La mateixa inscripció en aquesta prova implica la acceptació de la seva normativa. 
Tot allò no previst en aquest Reglament serà resolt oportunament pel comitè organitzador.  
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RELACIÓ DE PREMIS 

 
- Trofeu per als 3 primers atletes classificats a cada categoria. 
- Trofeu al primer/a classificat/da de l’Escola Cèsar August. 
- Trofeus Campionat de Catalunya Universitari 

Els lliurament de premis es realitzarà una vegada hagi acabat cada categoria, a partir de les 11h 15. 

 

CALENDARI i CIRCUITS DE LES CURSES 

 

HORA CATEGORIA A&YS CIRCUIT RECORREGUT 

9H 45 I&FA&TIL-CADET MASC. 99-00 / 98-97 C + C 2250 M. 

10H 00 I&FA&TIL-CADET FEM. 99-00 / 98-97 B + B 1400 M. 

10H 10 ALEVI MASCULI 2001-2002 B + B 1400 M 

10H 20 ALEVI FEME&I 2001-2002 A + B 1100 M 

10H 30 BE&JAMI MASCULÍ-03 2003 A + B 1100 M. 

10H 40 BE&JAMI FEME&Í-03 2003 A + B 1100 M. 

10H 50 BE&JAMI MASCULÍ-04 2004 A + B 1100 M. 

11H 00 BE&JAMI FEME&Í-04 2004 A + B 1100 M. 

11H 10 POPULAR MASCULI-FEME&I 
&o federats 

A partir de 
l’any 1996 

C + C 2200 M. 

11H 30 C. CATALU&YA U&IVERSITARI 
MASCULÍ + ABSOLUT FEDERATS 

A partir de 
l’any 1996 

U + U + U 7500 M. 

11H 30 C. CATALU&YA U&IVERSITARI  
FEME&Í + ABSOLUT FEDERADES 

A partir de 
l’any 1996 

U + U 5100 M. 

12H 15 PREBE&JAMI MASCULÍ-05 2005 B 775 M. 

12H 25 PREBE&JAMI FEME&Í-05 2005 B 775 M. 

12H 35 PREBE&JAMI MASCULÍ-06 2006 B 775 M. 

12H 45 PREBE&JAMI FEME&Í-06 2006 B 775 M. 

12H 55 MI&I MASCULÍ-06 2007 MI&I 375 M. 

13H 00 MI&I FEME&Í-06 2007 MI&I 375 M. 

13H 05 MI&I MASCULÍ-07-08 2008-09 MI&I 375 M. 

13H 10 MI&I FEME&Í-07-08 2008-09 MI&I 375 M. 
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MAPES DEL RECORREGUT: 
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